
„Bezpieczeństwo bez barier”
 

 

 

program profilaktyczny realizowany w ramach kampanii społecznej
„Pełnosprawne Bezpieczeństwo”

 WSTĘP

Wytyczając kierunki działań do realizacji na 2014 rok, świadomi nowych wyzwań 
i stawianych oczekiwań społecznych oraz mając na uwadze zachodzące w społeczeństwie zmiany 
demograficzne katowiccy policjanci opracowali program profilaktyczny „Bezpieczeństwo bez 
barier”. Program ten zakłada szereg interdyscyplinarnych działań skierowanych bezpośrednio 
do osób niepełnosprawnych, jak i podejmowanych w szerokim spektrum na ich rzecz. 
Przedsięwzięcia te mają na celu z jednej strony podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych 
oraz umożliwienie im pełniejszego korzystania z prawa do niezależnego, samodzielnego 
i aktywnego życia wolnego od dyskryminacji, z drugiej strony podniesienie świadomości 
społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych i podjęcie działań na rzecz 
wzmocnienia postaw poszanowania ich praw i godności. Przedsięwzięcia te stanowią znakomite 
uzupełnienie dotychczas podejmowanych przez policjantów KMP w Katowicach działań na rzecz 
osób starszych w ramach prowadzonego programu „Bezpieczna przystań”.  Adresaci obydwu 
wymienionych projektów stanowią obecnie około 25 % mieszkańców stolicy śląskiej aglomeracji. 
Osoby niepełnosprawne podobnie jak seniorzy, z racji swoich ograniczeń mogą odczuwać 
dyskomfort w wielu sferach funkcjonowania społecznego, powodujący najczęściej ich zmniejszoną 
aktywność społeczną. Wiek i niepełnosprawność, stanowią często determinantę działań 
przestępczych, kiedy to sprawcy bez skrupułów wykorzystują łatwowierność i ograniczenia 
psychiczne bądź fizyczne swoich ofiar.  

Działania  pn  „Bezpieczeństwo  bez  barier”  zostały  zaplanowane  do  realizacji  wspólnie  
z  Wydziałem  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w  Katowicach  w  ramach  kampanii  społecznej  „Pełnosprawne  bezpieczeństwo”  prowadzonej  
w ramach rządowego programu zapobiegania przestępczości  i  aspołecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej”. 

 

 
 

Cel główny programu:

 

§ edukacja i wspieranie działań społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia
osób z niepełnosprawnością.

 

 

 

Cele pośrednie programu:



 

§ wzrost  bezpieczeństwa  osobistego  i  poczucia  bezpieczeństwa  osób  niepełnosprawnych  
w przestrzeni publicznej miasta Katowice; 

§ podniesienie  świadomości  społecznej  w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych,
uwrażliwienie społeczności lokalnej na ich potrzeby; 

§ socjalizacja osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia, wsparcie ich w kierunku
samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym oraz podjęcie działań mających  
na  celu  likwidację  barier  w  dostępie  do  środowiska  fizycznego,  środków  transportu,
informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, 

§ integracja  społeczna  pomiędzy  osobami  pełnosprawnymi  i  niepełnosprawnymi,  zmiana
negatywnych relacji i stereotypów oraz pokonywanie barier mentalnych

§ kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i wzmacnianie więzi katowickich policjantów 
ze społecznością lokalną.

 

Termin realizacji :

 

styczeń – grudzień 2014 rok

 

 

Organizatorzy programu:

 

§ Wojewoda Śląski

§ Komendant Miejski Policji w Katowicach

 

 

Partnerzy Projektu:

 

§Wydział Polityki Społecznej UM w Katowicach

§Wydział Edukacji UM w Katowicach

§Kuratorium Oświaty w Katowicach

§MOPS w Katowicach

§Pałac Młodzieży w Katowicach

§Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych

§Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach

§Fundacja Szansa dla Niewidomych

§Stowarzyszenie FAON

§Stowarzyszenie Aktywne Życie

§Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących w Katowicach



§„Partner” Sp. J. W Katowicach

 

 

Patronat Medialny:

TVP Katowice

 

Promocja i popularyzacja działań

Lokalne media, strony internetowe partnerów projektu

 

PLAN DZIAŁAŃ

 

 

Działania dla osób niepełnosprawnych:

 

 

1. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne.

 

Realizatorzy:

Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KMP w Katowicach

 

Miejsce: 

§Zespół  Szkolno-Przedszkolny dla  Dzieci  Niesłyszących i  Niedosłyszących w Katowicach,  
ul. Grażyńskiego 17

§Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach, ul. Gościnna 8

§Zespół Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach, ul. Bednorza 13

 

Uczestnicy:

uczniowie i podopieczni Ośrodków:

§Ośrodek  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  w  Katowicach,  ul.  Gościnna  –  
40 osób

§Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Niedosłyszących w Katowicach:

- dzieci przedszkolne – 16 osób

- uczniowie klas I-III – 29 osób

- uczniowie klas IV-VI – 30 osób

- uczniowie gimnazjum  - ok. 40 osób

- liceum – ok. 45 osób

§Zespół Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach – 20 uczestników



 

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne:

§„Mam przyjaciela policjanta” – mój kontakt z policjantem, praca policjanta, telefony alarmowe
/prezentacja  multimedialna/,  Sznupek  -  dzieci  przedszkolne  z  Zespołu  Szkolno-
Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Niedosłyszących w Katowicach

§„Pies twój przyjaciel czy wróg” – bezpieczny kontakt z psem, bezpieczne postawy /prezentacja
multimedialna/  –  podopieczni  Ośrodka  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  w
Katowicach, uczniowie szkoły podstawowej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci
Niesłyszących i Niedosłyszących w Katowicach /2 grupy wiekowe – klasy I-III i klasy IV-
VI/

§„Odpowiedzialność  karna  nieletnich,  bezpieczeństwo  w  cyberprzestrzeni”  –  prezentacja
multimedialna, filmy profilaktyczne „Bezpieczna szkoła w sieci” - uczniowie gimnazjum 
i liceum z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Niedosłyszących  
w Katowicach /2 grupy/

§Egzamin  na  kartę  rowerową  i  motorowerową  –  Zespół  Szkół  Specjalnych  nr  10  
w Katowicach

 

Terminarz działań: 

zajęcia  w przedszkolu – kwiecień 2014 roku

zajęcia  w Szkole Podstawowej i Ośrodku – maj/czerwiec 2014 roku

zajęcia w Gimnazjum i Szkole Średniej – październik 2014 roku

egzamin na kartę rowerową – kwiecień lub czerwiec 2014 roku

 

 

2.     Spotkania  profilaktyczne  i  wyposażenie  osób  niepełnosprawnych  w
alarmy osobiste, zwiększające ich bezpieczeństwo.

 

Realizatorzy:

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Katowicach

 

Uczestnicy:

Osoby niepełnosprawne dorośli mieszkańcy Katowic, aktywni społecznie – w szczególności osoby
niewidzące  i  niedowidzące,  osoby  niepełnosprawne  ruchowo,  osoby  z  innymi  niepełno
sprawnościami

 

Miejsce:

•siedziby stowarzyszeń i fundacji zrzeszających osoby niepełnosprawne.

 

Działanie:

Cykl pogadanek profilaktycznych na których policjanci omówią bezpieczne zachowania w domu,
na  ulicy,  w sklepie,  przy bankomacie  itp.  –  wyposażenie  uczestników w breloczki  z  alarmem



osobistym  –  mające  zwiększyć  ich  bezpieczeństwo  i  poczucie  bezpieczeństwa  w  przestrzeni
społecznej. W sytuacji zagrożenia włączenie alarmu /sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu/ zwraca
uwagę otoczenia oraz dezorientuje napastnika.

 

 

Terminarz działań: 

wrzesień - grudzień 2014 rok

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

 

1.Konkurs na Spot

 

Realizatorzy:

§lider działania - Pałac Młodzieży /pracownia filmowa/

§partnerzy  –  Wydział  Prewencji  KMP  w  Katowicach,  Śląski  Urząd  Wojewódzki  
w Katowicach, Wydział Edukacji UM w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

Terminarz działań: 

§opracowanie regulaminu konkursu – Pałac Młodzieży w Katowicach – styczeń 2014 roku

§zamieszczenie informacji  o konkursie oraz regulaminu konkursu na stronach internetowych
partnerów  Śląski  Urząd  Wojewódzki,  KMP  w  Katowicach,  Kuratorium  Oświaty  
w Katowicach, UM w Katowicach/, przesłanie informacji do szkół – luty 2014 roku

§czas trwania konkursu: luty – kwiecień 2014 roku 

§rozstrzygnięcie konkursu w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z  Dyskryminacją
Osób  Niepełnosprawnych  /5  maja  2014/,  ogłoszenie  wyników  -  strony  internetowe
partnerów działania, 

§wręczenie nagród: maj/czerwiec 2014 roku – miejsce: Śląski Urząd Wojewódzki – Wojewoda
Śląski, Komendant Miejski Policji w Katowicach

 

Uczestnicy: 

młodzież  gimnazjalna  i  szkół  średnich  /2  kategorie  wiekowe/.  Rekrutacja  uczestników  nastąpi
poprzez  zamieszczenie  informacji  o  konkursie  oraz  regulaminu  na  stronach  internetowych
partnerów /Śląski Urząd Wojewódzki, KMP w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach,
UM w Katowicach/, przesłanie informacji do szkół oraz MDK.

prezentacja  najlepszych  spotów  telebimy  –  Urząd  Miasta  w  Katowicach,  strony  internetowe:
Policji, ŚlUW, UM w Katowicach, płyty CD  rozesłane do szkół;

 



 

 

2.Konkurs na komiks

 

Realizatorzy:

§lider działania - Pałac Młodzieży, 

§partnerzy: Wydział Prewencji KMP w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Wydział Edukacji UM w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

Terminarz działań: 

§opracowanie regulaminu konkursu – Pałac Młodzieży w Katowicach – styczeń 2014 roku

§zamieszczenie informacji  o konkursie oraz regulaminu konkursu na stronach internetowych
partnerów  Śląski  Urząd  Wojewódzki,  KMP  w  Katowicach,  Kuratorium  Oświaty  
w Katowicach, UM w Katowicach/, przesłanie informacji do szkół - luty 2014 roku

§czas trwania konkursu: luty – maj 2014 roku

§rozstrzygnięcie konkursu - maj, ogłoszenie wyników - strony internetowe partnerów działania,

§wręczenie nagród: maj/czerwiec – Śląski Urząd Wojewódzki – Wojewoda Śląski, Komendant
Miejski Policji w Katowicach

 

Uczestnicy: 

uczniowie  szkół  podstawowych  (kl.4-6),  młodzież  gimnazjalna  i  szkół  średnich  
/3  kategorie  wiekowe/.  Rekrutacja  uczestników  nastąpi  poprzez  zamieszczenie  informacji  
o konkursie oraz regulaminu na stronach internetowych partnerów /Śląski Urząd Wojewódzki, KMP
w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach,  UM w Katowicach/,  przesłanie  informacji  
do szkół oraz MDK.

 

 

 

3.Gra Miejska 

 

Miejsce: 

Inkubator - rozpoczęcie szkolenia BHP, które poprowadzą realizatorzy gry 

•zasady posługiwania się wózkiem  ( p. Janusz Szmidt )

•zasady posługiwania się laską 

• losowanie punktów startu poszczególnych grup, rozdanie map, kart udziału

• omówienie zasad wykonywania poszczególnych zadań i punktacji

rozpoczęcie Gry przez uczestników w poszczególnych punktach. Sprzęt (laski, wózki itd.) czekają 
na uczestników w punktach. 



zakończenie Gry - Inkubator, rozdanie nagród

5 punktów rozgrywek –  np.  Dworzec  PKP,  Śląski  Urząd  Wojewódzki  w Katowicach,  Miejska
Biblioteka Publiczna ul. Ligonia, Kinoteatr „Rialto”, bar/restauracja ul. Mariacka

 

Terminarz działań: 

05 maja 2014 rok 

start godz. 9.00,  rozpoczęcie Gry - godz. 10.00, zakończenie Gry, sformułowanie petycji do władz
miasta przekazanie – Urząd Miasta Katowice - godz. 15.00

 

Realizatorzy:

lider działania - Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych

partnerzy:  Wydział  Prewencji  KMP  w  Katowicach,  Regionalne  Centrum  Wolontariatu  w
Katowicach, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Stowarzyszenie FAON, Stowarzyszenie Aktywne
Życie, Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących w Katowicach, „Partner” Sp. J. W
Katowicach, 

 

Uczestnicy:

młodzież szkół średnich  /5 zespołów 5 osobowych łącznie 25 uczniów + nauczyciele opiekunowie
–  5  osób/,  sędziowie  –  5  osób  /Regionalne  Centrum  Wolontariatu/,  asystenci  osób
niepełnosprawnych - 5 osób /FAON/

młodzież z pracowni dziennikarskiej – dokumentowanie przebiegu gry

organizatorzy poszczególnych zadań w 5 centrach gry – przedstawiciele lidera i partnerów

 

 

 

4.Happening 

 

Miejsce: 

Centrum Miasta - plac przed Galerią Katowicką

 

Terminarz działań: 

czerwiec 2014 rok

 

Realizatorzy:

lider działania - Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych

partnerzy:  Wydział  Prewencji  KMP  w  Katowicach,  Regionalne  Centrum  Wolontariatu  
w  Katowicach,  Fundacja  Szansa  dla  Niewidomych,  Stowarzyszenie  FAON,  Stowarzyszenie
Aktywne Życie, Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących w Katowicach, Pałac
Młodzieży w Katowicach /pracownia dziennikarska/

 



Uczestnicy:

mieszkańcy Katowic i innych miast przemieszczający się przed Galerią Katowicką

Podsumowanie i ewaluacja programu:

 

Działanie:

Konferencja – „Bezpieczeństwo bez barier”  - omówienie przeprowadzonych w ramach programu
działań i ich podsumowanie

 

Realizatorzy:

Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  

Komenda Miejska Policji w Katowicach – Wydział Prewencji

 

Miejsce: 

Śląski Urząd Wojewódzki

 

Terminarz działań: 

opracowanie programu konferencji - listopad  2014 rok

rozesłanie zaproszeń - listopad  2014 rok

zamieszczenie  informacji  o  konferencji  na stronach internetowych organizatorów i  realizatorów
programu - listopad  2014 rok

konferencja – 3 grudnia 2014 roku – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 

Uczestnicy:

§Wojewoda Śląski

§Śląski Komendant Wojewódzki Policji

§Komendant Miejski Policji w Katowicach

Przedstawiciele partnerów programu

§Wydział Polityki Społecznej UM w Katowicach

§Wydział Edukacji UM w Katowicach

§Kuratorium Oświaty w Katowicach

§MOPS w Katowicach

§Pałac Młodzieży w Katowicach

§Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych

§Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach

§Fundacja Szansa dla Niewidomych

§Stowarzyszenie FAON



§Stowarzyszenie Aktywne Życie

§Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących w Katowicach

§„Partner” Sp. J. W Katowicach

Przedstawiciele  środowisk  osób  niepełnosprawnych,  instytucji  i  organizacji  zajmujących  się
pomocą osobom niepełnosprawnym i zrzeszających osoby niepełnosprawne, policjanci garnizonu
śląskiego


